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Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Drodzy Mieszkańcy,

Jastrzębie-Zdrój ponownie dołą-
czyło do grupy miast, które oferują 
swoim mieszkańcom dostęp do eko-
logicznego transportu publicznego 
na każdą kieszeń. Charakterystyczne 
biało-czerwone rowery miejskie po-
jawiły się na ulicach 1 czerwca i od 
razu zdobyły popularność. Jednośla-
dy są wygodne, proste w obsłudze  
i idealnie sprawdzają się na ulicach  
i ścieżkach rowerowych.

Tym razem mieszkańcy Jastrzę-
bia-Zdroju mają do dyspozycji sys-
tem sprawdzony w ponad 30 miastach  
w Polsce. To ważna informacja, po-
nieważ z każdego systemu Nextbike 

Polska można korzystać za pomocą 
tego samego konta użytkownika. Nie 
trzeba więc osobno rejestrować się  
w kilku miastach, co jest wyjątkowo 
wygodne dla turystów i osób 
podróżujących służbowo.

Warto podkreślić, że Jastrzębie-
-Zdrój z każdym rokiem staje się co-
raz bardziej przyjazne rowerzystom. 
Jednocześnie zapewniam, że cały 
czas mamy na uwadze rozwój infra-
struktury zapewniającej miłośnikom 
jazdy na dwóch kółkach maksimum 
bezpieczeństwa. Nasz projekt „Ro-
werem po żelaznym szlaku” został 
wybrany do dofinansowania, a to 
oznacza, że na dawnej infrastrukturze 
kolejowej łączącej Godów, Jastrzębie-
-Zdrój, Zebrzydowice, Piotrowice  
k. Karwiny i Karwinę wybudowane zo-
staną nowoczesne ścieżki rowerowe. 
Łączna długość szlaku wyniesie 29,3 
km. To ważne, bo rower – nie tylko 
ten miejski - sprawdza się tam, gdzie 
korzystanie z niego jest wygodne  
i stanowi realną alternatywę dla sa-
mochodu.

Spotkajmy się na szlaku!

Do 21 czerwca w Miejskim Ośrodku 
Kultury można oglądać jubileuszowe 
plakaty, zaprojektowane specjalnie 
z okazji 55-lecia miasta Jastrzębie-
-Zdrój przez dwoje znakomitych pol-
skich plakacistów: Kaję Renkas i Ry-
szarda Kaję. 

- Na plakatach jest mnóstwo od-
wołań do Jastrzębia-Zdroju. To nie 
są plakaty, na które można popatrzeć 

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ OCZAMI PLAKACISTÓW
przez chwilę i już się wszystko wie. 
Trzeba naprawdę je przeanalizować 
– wyjaśnia Janusz Jurczak, dyrektor 
MOK.

Plakaty można obejrzeć w nastę-
pujących placówkach: Domu Zdrojo-
wym, Galerii Historii Miasta, klubie 
„Metronom”, klubie „Kaktus” i galerii 
Epicentrum.

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
al. Józefa Piłsudskiego 600
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 47 85 100
fax 32 47 17 070
e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl 

www.jastrzebie.pl

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 17.00
piątek 7.30 - 14.00

Sala Obsługi Interesanta:
poniedziałek - środa 7.30 - 15.00
czwartek 7.30 - 17.00
piątek 7.30 - 14.00

Straż Miejska
tel. alarmowy: 986
zgłaszanie interwencji: tel. 32 47 85 290 
e-mail: odsm@um.jastrzebie.pl 

Miejski Rzecznik Konsumentów
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
bud. B, IV piętro, pokój 406
tel. 32 47 85 351
e-mail: prk@um.jastrzebie.pl

Jastrzębie-Zdrój w portalach społecznościowych: 

facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj/

youtube.com/MiastoJastrzebie

twitter.com/JastrzebieZdr

instagram.com/mojejastrzebie/

snapchat @Jastrzebiezdroj

bezpłatny miesięcznik informacyjny  
Miasta Jastrzębie-Zdrój
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JASTRZĘBSKI ROWER MIEJSKI JUŻ DOSTĘPNY
Tekst: Katarzyna Wołczańska,  fotografie: Aneta Czarnocka-Kanik

- Jastrzębie-Zdrój to od lat mia-
sto rowerów. Nie jest to określenie 
na wyrost, bowiem kolejne edy-
cje zawodów i rajdów rowerowych,  
a także etapy wielkich polskich wyści-
gów kolarskich mówią same za siebie. 
Dziś ponownie dołączamy do miast,  
w których można jeździć miejskim 
jednośladem. Myślę, że system zosta-
nie przez mieszkańców dobrze odebra-
ny, bo rozwiązania, które oddajemy 
do użytku, są rozwiązaniami nowo-
czesnymi i przetestowanymi – mówi 
Anna Hetman, prezydent miasta.

- Proponujemy mieszkańcom Ja-
strzębia-Zdroju system, który jest 
sprawdzony w ponad 30 miastach  
w całej Polsce. Co ważne, wszędzie funk-

Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju i turyści mogą wypożyczać rowery miejskie. W mieście dostępne są 
4 samoobsługowe stacje wypożyczeń i 30 rowerów, w tym rowery wyposażone w fotelik 

do przewożenia najmłodszych. Pierwsze 30 minut każdego wypożyczenia jest całkowicie bezpłatne.

cjonuje on na podobnych zasadach, 
wszystkie systemy Nextbike można ob-
sługiwać za pomocą jednego założonego  
w systemie konta. Wystarczy raz zareje-
strować się na stronie RowerJastrzebie.
pl i aktywować konto, by móc korzystać  
z rowerów w Jastrzębiu-Zdroju, Kato-
wicach, Gliwicach, Opolu, Warszawie 
i innych miastach w Polsce i na świecie 
– mówi Marek Pogorzelski, rzecznik 
prasowy Nextbike Polska, operatora 
Jastrzębskiego Roweru Miejskiego. 

Stacje Jastrzębskiego Roweru 
Miejskiego: Urząd Miasta, DH Do-
mus, hala widowiskowo-sportowa  
i Zdrój. Pierwsze pół godziny każde-
go wypożyczenia jest całkowicie bez-
płatne. Za nieprzekraczającą godziny 

przejażdżkę zapłacimy 1 zł, za drugą 
godzinę 2 zł, za trzecią 3 zł, a za czwartą  
i każdą następną godzinę po 4 zł. 

Aby wypożyczyć rower, należy 
zarejestrować się na stronie Rower-
Jastrzebie.pl, korzystając z bezpłat-
nej aplikacji Nextbike lub terminala 
na stacji wypożyczeń. Po wpłaceniu 
10 zł opłaty inicjalnej i aktywowaniu 
konta można już wypożyczyć rower. 
Na terminalu stacji wypożyczeń wy-
starczy wpisać swój numer telefonu, 
kod PIN i numer wypożyczanego ro-
weru i gotowe. Można też skorzystać  
z bezpłatnej aplikacji Nextbike na te-
lefony komórkowe.

ZAPROPONUJ NAZWĘ DLA JASTRZĘBSKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO
Wystartował konkurs na nazwę Jastrzębskiego Ro-
weru Miejskiego. Autor zwycięskiej nazwy otrzy-
ma atrakcyjną nagrodę: doładowanie do systemu 
na jazdę miejskim jednośladem do końca tego se-
zonu. Propozycje można zgłaszać do 30 czerwca.

– Zachęcam wszystkich do przesyłania propozy-
cji na adres promocja@um.jastrzebie.pl lub też do 
składania ich osobiście w Wydziale Informacji, Pro-
mocji i Rozwoju, w pokoju 102 A. Swoje sugestie co do 

nazwy składać można do końca czerwca. Następnie 
każda z nich będzie konsultowana z mieszkańcami 
– na tej podstawie wybierzemy nową nazwę, która 
powinna zacząć funkcjonować od połowy lipca – wy-
jaśnia Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju.

Wybrana po konsultacjach nazwa funkcjono-
wać będzie już za każdym razem, kiedy rozpoczy-
nać się będzie sezon rowerowy. 

mailto:promocja@um.jastrzebie.pl
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Pięciu radnych Rady Mia-
sta tworzy zespół, który zaj-
muje się sprawami kultury  
i sportu w naszym mieście. Ko-
misja, której przewodniczy radny 
Mirosław Kolb ma w swoim zakre-
sie działań sprawy kultury fizycz-
nej i sportu w tym: terenów rekre-
acyjnych oraz obiektów i urządzeń 
sportowych. Oprócz tego komisja 
zajmuje się sprawami aktywizacji 
i udzielania pomocy dla klubów  
i organizacji sportowych działają-
cych na terenie Jastrzębia-Zdroju 
ze szczególnym uwzględnieniem 
wychowania fizycznego dzieci 
i młodzieży. Do zadań radnych 
należy również upowszechnianie 
kultury masowej i ochrona dzie-
dzictwa kulturalnego miasta.

- Jako komisja wsłuchujemy się 
w potrzeby stowarzyszeń, organi-
zacji i klubów, i staramy się wy-
chodzić naprzeciw ich potrzebom. 
Współpracujemy także z miastami 
partnerskimi, m.in. z Prievidzą, 
Hawierzowem czy Karwiną, wy-
mieniając się cennymi doświadcze-

niami. Staramy się działać przede 
wszystkim dla dobra kultury i spor-
tu w naszym mieście, nie tworząc 
przy tym zbędnej „polityki” – wy-
jaśnia przewodniczący Mirosław 
Kolb. Jak dodaje, innymi zada-
niami, którymi także zajmuje się 
komisja są m.in. funkcjonowanie 
obiektów i placówek w mieście, 
w tym bibliotek i innych miejsc 
upowszechniania kultury na te-
renie Jastrzębia-Zdroju. Rozwój 
tych ośrodków oraz popieranie 
twórczości lokalnej i regionalnej 

to podstawowe tematy, które pod-
czas swoich posiedzeń podejmu-
je zespół radnych. Te i wcześniej 
wymienione elementy tworzą sze-
roko pojętą politykę kulturalną  
i sportową miasta.
Skład komisji:
Mirosław Kolb - przewodniczący 
komisji
Andrzej Matusiak - zastępca prze-
wodniczącego komisji
Anna Toborowicz
Iwona Rosińska
Ryszard Piechoczek

KULTURA I SPORT DLA MIESZKAŃCÓW
Tekst: Katarzyna Wołczańska,  fotografia: Łukasz Parylak

Komisja Gospodarki Komunalnej  
i Przestrzennej – 18 czerwca, godz. 
12.00, sala nr 130A, tematy: 1. Przegląd 
inwestycji w mieście. 2. Stan środowiska 
i ekologii w mieście. 3. Sprawy bieżą-
ce. 4. Plan pracy komisji na II półrocze 
2018r.
Komisja Rewizyjna – 19 czerwca, godz. 
11.00, sala 130A, tematy: 1. Sprawy bie-
żące. 2. Plan pracy komisji na II półro-
cze 2018 r.

Komisja Skarbu – 19 czerwca, godz. 
14.30, sala 130A, tematy: 1. Koszty orga-
nizacji transportu zbiorowego. 2. Spra-
wy bieżące. 3. Plan pracy komisji na II 
półrocze 2018 r.

Sesja Rady Miasta – 21 czerwca, 
godz. 14.00, sala 129A, temat: 
Oświata w mieście.

Harmonogram dyżurów prezydium 
Rady Miasta, godz. 15.30 - 17.00, pokój 
nr 127A
28 czerwca – Łukasz Kasza, przewodni-
czący Rady Miasta

Harmonogram dyżurów radnych, godz. 
15.30 - 17.00, pokój nr 303A
28 czerwca – Szymon Klimczak, prze-
wodniczący Komisji Skarbu

HARMONOGRAM PRACY RADY MIASTA

Rok 2018 jest dla nas szczególny. 
To właśnie teraz świętujemy 100-le-
cie odzyskania przez Polskę niepod-
ległości oraz 55. rocznicę nadania 
praw miejskich dla Jastrzębia-Zdroju. 
Drugie wydarzenie stało się okazją do 
zwołania uroczystej sesji Rady Miasta.  
Odbędzie się ona 21 czerwca.

UROCZYSTA SESJA RADY MIASTA
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godz. 9.00 – Msza Święta - Kościół 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Zdroju
godz. 10.30 – odsłonięcie pamiątko-
wej tablicy przy ul. 1 Maja 15
godz. 11.15 – uroczysta sesja Rady 
Miasta z okazji 55. rocznicy nadania 
praw miejskich Miastu Jastrzębie-
-Zdrój – Dom Zdrojowy.
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Kamil Glik, reprezentacyjny 
obrońca i mistrz Francji z drużyną 
AS Monaco oraz Stanisław Haś-
kiewicz, dla którego biegi, kolar-
stwo, pływanie i morsowanie są 
od lat sposobem na życie, zostali 
zasłużonymi dla Miasta Jastrzębie-
-Zdrój. Uchwały w sprawie nada-
nia odznaki tym wyjątkowym oso-
bom podjęli radni podczas sesji, 
która odbyła się 24 maja. 

Wiodącym punktem obrad 
było jednak sprawozdanie z wyko-
nania budżetu miasta za 2017 rok. 
W minionym roku zgromadzono 
dochody w wysokości 431 mln zł  
i wydatkowano środki publiczne  
w kwocie 411 mln zł. Budżet mia-
sta w 2017 roku zamknął się nad-
wyżką w wysokości 20 mln zł, 
która została rozdysponowana na 
inwestycje i wkłady własne do pro-
jektów unijnych. Dochody bieżące 
osiągnęły wartość 413 mln zł, na-
tomiast wydatki bieżące 400 mln 
zł. Największy - bo 55,18% - udział 
w ogólnej kwocie uzyskanych do-
chodów mają dochody własne, 
głównie z tytułu udziałów miasta 
w podatku dochodowym oraz po-
datków i opłat lokalnych. Znaczą-
cy udział ma także subwencja, sta-
nowiąca 23,13%, która w głównej 
mierze przeznaczona jest na finan-
sowanie zadań oświatowych i któ-
ra nie jest wystarczająca na pokry-
cie wszystkich wydatków w tym 
zakresie. Następnie są to dotacje 
i środki na realizację zadań zleco-
nych, na dofinasowanie przez bu-
dżet państwa zadań własnych oraz 
na realizację projektów z udziałem 
bezzwrotnych środków zagranicz-
nych. Wydatki miasta zrealizowa-
ne zostały w 95% kwoty planowa-
nej. Zgodnie z zapisami ustawy  
o finansach publicznych prezydent 
miasta przedłożyła do zatwier-
dzenia sprawozdanie finansowe 
miasta. Miasto posiada płynność 

finansową, czyli nie ma zaległości, 
a płatności są regulowane na bie-
żąco. Regionalna Izba Obrachun-
kowa wydała pozytywną opinię  
o przedłożonym przez Prezyden-
ta Miasta Jastrzębie-Zdrój spra-
wozdaniu z wykonania budżetu 
za 2017 rok wraz z informacją  
o stanie mienia komunalnego. 
Rada Miasta zatwierdziła spra-
wozdanie finansowe wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu, 
natomiast w głosowaniu nad ab-
solutorium za przyjęciem uchwały 
głosowało 7 radnych, 8 było prze-
ciw, 3 wstrzymało się od głosu. 

Tym samym uchwała nie uzyskała 
wymaganej większości. Poza roz-
patrzeniem uchwał finansowych, 
podczas sesji radni przegłosowali 
m.in. zmianę uchwały w sprawie 
przyjęcia gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych na 2018 
rok, określili rodzaj dodatkowych 
usług w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowa-
nia tych odpadów oraz wysokości 
cen za te usługi, a także zaakcep-
towali wzniesienie pomnika celem 
uhonorowania Henryka Sławika.

WOKÓŁ SPRAW BUDŻETOWYCH
Tekst: Katarzyna Wołczańska,  fotografia: Piotr Kędzierski

Radni podjęli uchwałę w sprawie 
określenia szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania stypen-
diów w ramach Programu Stypen-
dialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój 
dla uczniów szczególnie uzdol-
nionych. - Program ten ma na celu 
promowanie wybitnie uzdolnio-
nych uczniów poprzez ich wspiera-
nie, nagradzanie systematyczności 
i budowanie motywacji do uzyski-

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH
Tekst: Katarzyna Wołczańska

wania jeszcze lepszych wyników 
– wyjaśnia Anna Hetman, pre-
zydent miasta. Bo właśnie za wy-
niki w nauce oraz za osiągnięcia 
naukowe młodzieży przyznawane 
jest stypendium. Mogą je otrzy-
mać uczniowie klas IV-VIII szkół 
podstawowych do kwoty 500 zł, 
gimnazjów do 1000 zł oraz szkół 
ponadpodstawowych do 1500 zł.
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10 TYSIĘCY DZIECI ZOSTANIE PRZEBADANYCH
Tekst: oprac. Katarzyna Wołczańska

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci przy-
stępuje do realizacji programu zdrowotnego Wykry-
wanie i profilaktyka wad postawy u dzieci w wieku 
od 7 do 15 lat w Jastrzębiu-Zdroju. Zakłada on trwa-
jące cztery lata badania przesiewowe w kierunku wy-
krywania wad postawy ciała u dzieci od pierwszej do 
ósmej klasy we wszystkich szkołach podstawowych 
w naszym mieście.

- W ramach projektu dzieci z podejrzeniem wady 
postawy będą miały zapewnioną konsultację lekarską, 
w razie potrzeby zdjęcia RTG oraz powtórną konsul-
tację i diagnozę wykonaną przez lekarza specjalistę 
– wyjaśnia Henryka Drużyńska-Skarbek, dyrektor 
Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzie-
ci.

Każda ze szkół otrzyma też urządzenia do badania 
postawy ciała, a więc skoliometr i plurimetr. Ponadto 
odpowiednie szkolenie w zakresie wykrywania wad 
postawy przejdą pielęgniarki i higienistki szkolne, 
natomiast o tym jak ważna jest profilaktyka dowie-
dzą się rodzice i opiekunowie młodych ludzi, a także 
nauczyciele oraz lekarze.

- Realizacja programu dostarczy wyczerpujących 
informacji na temat deformacji kręgosłupa u dzieci 
w wieku szkolnym od 7. do 15. roku życia i umożli-
wi pokierowanie tych, które tego wymagają, na dal-
sze specjalistyczne leczenie. Przeprowadzone szkolenia 
niewątpliwie podniosą poziom wiedzy nauczycieli, ro-
dziców i higienistek szkolnych na temat wad postawy 

u dzieci oraz ergonomii w codziennym życiu dziecka 
– podkreśla dyrektor szpitala.

Badania będą prowadzone do 2021 roku. Szcze- 
gółów należy szukać na stronie www.wsr.cal.pl

Miasto kontynuuje współpracę z Jastrzębską Spółką 
Węglową w zakresie organizowania praktycznej na-
uki zawodu w formie zajęć dla uczniów kształcących 
się w zawodach i specjalnościach górniczych. JSW 
– największy pracodawca w naszym mieście - za-
mierza pozyskać wykwalifikowanych pracowników, 
dlatego 17 maja prezydent Anna Hetman podpisa-
ła aneks do zeszłorocznego porozumienia. Dotyczy 
on uczniów rozpoczynających naukę w roku szkol-
nym 2018/2019 na kierunkach: technik górnictwa 
podziemnego, technik mechanik, technik elektryk, 
ślusarz, elektryk, górnik eksploatacji podziemnej  
w Zespole Szkół nr 6 oraz w Zespole Szkół Zawodo-
wych. JSW w tym roku oferuje dodatkowe wsparcie 
dla uczniów rozpoczynających naukę na tych kierun-
kach w formie miesięcznych stypendiów w kwocie 
250 zł oraz jednorazowej nagrody za wyniki w nauce 

KSZTAŁĆ SIĘ W ZAWODACH GÓRNICZYCH
Tekst: Wydział Edukacji,  fotografia: Piotr Kędzierski

w kwocie do 1500 zł. Szczegółowych informacji o na-
borze udzielają dyrektorzy ZS nr 6 i ZSZ.
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Projekt współfinansowany w ramach Programu Interreg 
V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 

PRZEKRACZAMY GRANICE.

Tekst: Wojciech Flak

Na dawnej infrastrukturze kolejowej łączącej Go-
dów, Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, Piotrowice  
k. Karwiny i Karwinę wybudowane zostaną ścież-
ki rowerowe. Powstaną one w ramach projektu „Ro-
werem po żelaznym szlaku”. W naszym mieście tra-
sa będzie liczyć ponad 8,35 km. Dla Jastrzębia-Zdroju 
jest to drugi etap budowy ścieżek rowerowych po-
przez zagospodarowanie ciągów kolejowych. Obecnie,  
w ramach zadania pod nazwą „Żelazny szlak rowerowy”, 

realizowany jest odcinek o długości 995 m. Po wykona-
niu obu, powstanie u nas nowoczesna ścieżka rowerowa o 
długości ponad 9,34 km. Szlak rowerowy oparty będzie na 
historii kolei, a jego trasa pobiegnie przez Zebrzydowice, 
Jastrzębie-Zdrój, Godów, Piotrowice k. Karwiny i Karwi-
nę. Łączna długość szlaku wyniesie 29,3 km. Udostępnie-
nie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza 
czesko-polskiego powinno przyczynić się też do rozwoju 
turystyki.

Projekt „Rowerem po żelaznym szlaku” został wybrany 
do dofinansowania z Programu Interreg V-A Republika 
Czeska – Polska na lata 2014-2020, wdrażanego w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego koszt 
całkowity to 3 453 085 euro, a dofinansowanie wynosi 2 935 
122 euro. Dla części jastrzębskiej koszt całkowity wynosi  
2 300 000 euro, natomiast dofinansowanie 1 955 000 euro.

ROWEREM PO ŻELAZNYM SZLAKU

Jeszcze przed końcem czerwca w ofercie inwestycyjnej 
Jastrzębia-Zdroju pojawią się działki dedykowane inwe-
storom, którzy noszą się z zamiarem budowy hal magazy-
nowo-produkcyjnych.

- W ostatnich tygodniach trafiło do nas kilka zapytań 
o najem bądź sprzedaż hal. A Jastrzębie takich nie ma  
w ofercie. Do tej pory dysponowało jedynie terenami o dość 
znacznych powierzchniach, przekraczających zapotrze-
bowanie zainteresowanych firm. To się wkrótce zmieni – 
mówi Izabela Grela, pełnomocnik ds. przedsiębiorczości.  

Część działek przy ul. Dębina, nie objętych Katowicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną, została scalona i są na eta-
pie wtórnego podziału. Dzięki temu, miasto będzie mogło 

Miasto Jastrzębie-Zdrój poszerza swoją ofertę inwestycyjną. Tym razem przygotowuje tereny pod 
budowę hal produkcyjno-magazynowych.

SĄ DZIAŁKI NA BUDOWĘ HAL W JASTRZĘBIU
Tekst: Izabela Grela, fotografia: arch. Urząd Miasta

zaoferować zainteresowanym przedsiębiorcom nierucho-
mości przygotowane pod budowę hal produkcyjno – ma-
gazynowych. W pierwszym etapie dostępne będą dwie 
działki. Docelowo miasto ma możliwość zaoferowania na-
wet ośmiu. Lokalizacja nie jest przypadkowa. W dłuższej 
perspektywie, teren pod budowę hal będzie można posze-
rzyć i dodatkowo uzbroić w niezbędną infrastrukturę.

- Rozwiązanie, które wdrażamy, zaspokaja potrze-
by potencjalnego inwestora, który chce kupić i budować 
halę. A jednocześnie otwiera przed lokalnymi przedsię-
biorcami możliwości zainwestowania własnego kapitału  
w budowę hali i późniejszy jej najem – podsumowuje pre-
zydent Anna Hetman. 
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KOLOROWY PLAC ZABAW
Tekst: Katarzyna Wołczańska,  fotografia: Łukasz Parylak

Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 15 mogą już ko-
rzystać z nowego placu zabaw. Ten jest bezpieczny, 
kolorowy i wyposażony w atrakcyjne urządzenia. In-
westycja kosztowała 78 156 zł i zrealizowana została 
ze środków budżetu obywatelskiego.

W kilku miejscach naszego miasta można odpocząć 
na „zaczytanych ławkach”. Te nietypowe ławki mają 
kształt otwartej księgi. Powstały one z inicjatywy 
Fundacji Zaczytani, której przyświeca szczytna idea, 
jaką jest promowanie czytelnictwa ze szczególnym 
uwzględnieniem pomocy szpitalom i rodzinnym 
domom dziecka poprzez przekazywanie książek  
dla dzieci. I tak mamy ławki z Kordianem, Pampilud-
ków i Kobiety pełnej barw.

Ponad 1400 krzewów różanych zakwitnie w trzech 
prostokątach od ulicy 1 Maja oraz w paśmie obok 
solanki, wzdłuż ścieżki naprzeciwko alei lip. Będą 
to krzewy z grupy róż angielskich, parkowych, no-
stalgicznych i okrywowych w kolorach: cytrynowo 
żółtym, miedziano żółtym do kremowo żółtego, 
morelowo brzoskwiniowym, pomarańczowo more-
lowym i fioletowo purpurowym. Dodatkowo został 
posadzony barwinek w ilości 410 sztuk jako roślin-
ność okrywająca, który ma za zadanie zasłać teren 
nasadzeń róż.

ZACZYTANE ŁAWKI
Tekst: Katarzyna Wołczańska,  fotografia: Łukasz Parylak

ZAKWITNĄ RÓŻE
Tekst: Patrycja Matacz,  fotografia: pixabay.com

OWN W PRZEBUDOWIE
Tekst: Patrycja Matacz,  fotografia: Jacek Bombor

Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego to sztandarowa 
inwestycja, która realizowana jest od września ubie-
głego roku. Po latach zaniedbań, jedno z najpopu-
larniejszych miejsc w Jastrzębiu-Zdroju, odzyskuje 
świetność.

- Na chwilę obecną praktycznie na ukończeniu jest 
tężnia. Na jej ścianach zabudowano już tarninę, której 
zadaniem będzie wytwarzanie aerozolu solnego. Bu-
dynek technologiczny został ocieplony i trwają prace 
wykończeniowe jego wnętrza oraz zielonego tarasu – 
wyjaśniają na placu budowy.

Na bardzo zaawansowanym etapie są prace wy-
kończeniowe ziemne i brukarskie – robotnicy ukła-
dają dojazdy i dojścia piesze, profilują skarpy, mo-
cują okładziny schodów i obrzeży, a także wykonują 
niwelację terenu pod jego humusowanie i instalację 
trawy „z rolki”. 
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W naszym mieście na bieżąco prowadzone są prace 
związane z budową czy też remontem chodników  
i dróg. Wszystko po to, aby sukcesywnie poprawiać 
ich stan, wychodząc naprzeciw potrzebom miesz-
kańców. W ostatnich dniach zakończyło się kilka 
takich zadań. W sumie przy ulicach: Warszawskiej, 
Norwida, Ruchu Oporu, Powstańców Śląskich i Wo-
deckiego oddano do użytku ponad 500 metrów wy-
remontowanych chodników, wykonanych z kostki 
brukowej na podbudowie z tłucznia kamiennego. 
Przy wspomnianej ulicy Warszawskiej wykonano 
także ścieżkę rowerową. Na te remonty miasto prze-
znaczyło ponad 111 tys. zł.

Trwają prace budowlane przy adaptacji pomiesz-
czeń na kwarantannę i kojce dla kotów w schroni-
sku dla bezdomnych zwierząt. Pomieszczenia będą 
służyć zarówno do izolowania kotów chorych lub 
podejrzanych o chorobę (izolatka), jak i obserwacji 
tych, które będą musiały zostać poddane kwaran-
tannie (pomieszczenie kwarantanny). Znajdzie się 
tu także dodatkowe pomieszczenie stanowiące ko-
jec wewnętrzny, gdzie będą przebywać koty zdrowe. 
Oprócz tego przewidziano miejsce do przechowywa-
nia karmy, a ponadto pojawią się kojce zewnętrzne, 
również z podziałem na te dla kotów objętych kwa-
rantanną, jak i zdrowych. Wszystkie nowopowstałe 
pomieszczenia przeznaczone do przetrzymywania 
kotów będą ogrzewane.

Na terenie miasta znajduje się 21 
gminnych placów zabaw. O ich 
odpowiedni stan techniczny dba 
Wydział Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta, natomiast wy-
mianą piasku na tych obiektach 
zajmuje się Jastrzębski Zakład 
Komunalny. Piasek w piaskow-
nicach, czyli miejscach przezna-
czonych do zabaw dzieci, wymie-

niać należy co najmniej dwa razy  
w roku – to zalecenie Głównego 
Inspektora Sanitarnego. W Ja-
strzębiu-Zdroju takie prace prze-
prowadzane są trzy razy w roku. 
Oprócz wymiany zabrudzone-
go piasku we wspomnianych już 
piaskownicach, służby JZK raz 
w roku wymieniają także piasek, 
którym w niektórych wypadkach 

wysypane są place zabaw. Każde-
go roku na ten cel przeznacza się 
około 1500 ton piasku płukanego. 
Piasek został już wymieniony na 
placach zabaw przy ul.: Bratków, 
Klubowej, Miodowej, Pomorskiej, 
Kaszubskiej, Wielkopolskiej, Ja-
snej, Kusocińskiego, Krakowskiej 
i na os. 1000-lecia.

REMONTY CHODNIKÓW
Tekst i fotografia: Patrycja Matacz

LOKUM DLA KOTÓW
Tekst: Katarzyna Wołczańska,  fotografia: pixabay.com

NA PLACACH ZABAW WYMIENIANY JEST PIASEK
Tekst: Patrycja Matacz,  fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik



10

AKTUALNOŚCI

Jastrząb I czerwiec 2018

POLSKO-CZESKIE SPOTKANIA BRANŻOWE 
Z MISJĄ W BRUKSELI

Tekst: Marzena Kuta

Rozpoczęła się realizacja szóstej 
edycji projektu zachęcającego trzy 
partnerskie miasta - Jastrzębie-
-Zdrój, Karwinę i Hawierzów – do 
transgranicznej aktywności. Po-
dejmowane w jego ramach działa-
nia mają zwrócić uwagę polityków 
szczebla europejskiego na kon-
kretne efekty współpracy trans-
granicznej widoczne i odczuwalne 
w obszarze Euroregionu Śląsk Cie-
szyński.

Dlatego też w Brukseli zorgani-
zowany zostanie event branżowy. 
Zaplanowana konferencja oraz 
wystawa tematyczna, mają zwró-
cić uwagę eurodeputowanych na 
wartości, jakimi są transgraniczne 
aktywności oraz ich efekty zmie-
rzające do szeroko rozumianej 
integracji, w szczególności społe-
czeństw zlokalizowanych na te-
renach przygranicznych. Poprzez 
promocję dotychczasowej trans-
granicznej aktywności, miasta Eu-
roregionu Śląsk Cieszyński chcą 

która - jak mówią sami eurodepu-
towani związani z naszym terenem 
- nie cieszy się dużym wsparciem 
finansowym w Unii Europejskiej. 
Oprócz działań promocyjnych 
podejmowanych w Brukseli, mia-
sta przygotowywać się będą do 
nowej perspektywy finansowej.  
W projekcie zaplanowano warsz-
taty branżowe w sześciu grupach 
tematycznych, tj.: edukacja, mło-
dzież, kultura i sport, bezpieczeń-
stwo publiczne, biznes, samorząd, 
podczas których aktualizowany 
będzie „Program Partnerskiej 
Współpracy Jastrzębia-Zdroju, 
Karwiny i Hawierzowa”. To na 
ten dokument miasta powołują 
się przy aplikowaniu o środki ze-
wnętrzne na finansowanie projek-
tów współpracy transgranicznej. 
Projekt na każdym etapie jego 
realizacji wspierany będzie orga-
nizacyjnie i merytorycznie przez 
Euroregion Śląsk Cieszyński.

Projekt pn. „VI polsko – czeskie spotkania branżowe” dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

POMAGAMY JAK UMIEMY

Robisz zakupy w sieci Rossmann? 
Jeśli tak, to wiedz, że podczas za-
kupów kosmetyków czy innych 
produktów dostępnych w tej sieci, 
pomagasz jastrzębskiemu Schro-
nisku dla bezdomnych zwierząt. 
Wszystko w ramach kolejnej już 
edycji akcji „Pomagamy jak umie-
my”. – Nasz cel to przekazanie 
wybranym przez Państwa orga-
nizacjom produktów o wartości 
5 mln zł. O tym, jakie to będą 
produkty zdecydują same orga-
nizacje. W ten sposób najlepiej 

zostaną zrealizowane ich potrzeby 
– informuje Rossmann na swojej 
stronie internetowej. Wśród pla-
cówek z terenu Śląska, które moż-
na wskazać, znalazło się również 
schronisko przy ulicy Norwida 50. 

– Pomagać jest naprawdę 
łatwo. Wystarczy, że podczas 
każdych zakupów w naszej droge-
rii użyją Państwo Wirtualnej Kar-
ty Klubu Rossmann. Każda taka 
transakcja to wsparcie lokalnych 
organizacji pomagających dzieci-
om, samotnym matkom, seniorom, 

zwierzętom – wyjaśniają koordy-
natorzy akcji. Potrwa ona do 31 
października.

Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

zwrócić uwagę osób decyzyjnych 
szczebla europejskiego na potrze-
bę zabezpieczenia programów 
finansujących działania transgra-
niczne w budżecie Unii Europej-
skiej w perspektywie 2020+.

Oprócz branżowej konferen-
cji w Parlamencie Europejskim  
i towarzyszącej jej wystawy obra-

zującej transgraniczną aktywność 
trzech samorządów, zaplanowano 
też inne spotkania, m.in. dotyczą-
ce szeroko rozumianej promocji 
miast, czy związane z transferem 
dobrych praktyk z pogranicza 
francusko-niemieckiego.

Projekt ma podkreślić znacze-
nie współpracy transgranicznej, 



Kabaret Ani Mru Mru z progra-
mem „Ostatnie takie trio” wystąpi 
22 września o godz. 17.00 w kinie 
Centrum. Bilety w cenie 50 zł do 
nabycia w Klubie „Kaktus”, kasie 
kina Centrum, www.kupbilecik.
pl oraz zakładach pracy. „Ostatnie 
takie trio” to program, w którym 
kabaret Ani Mru-Mru mierzy się 
z odwiecznym pytaniem... Jak to? 
Jak to powiedzieć? Jak to dzia-
ła? Jak to możliwe? Jak to było? 
Przez ponad 100 minut artyści  

w sobie tylko znany sposób uni-
kają odpowiedzi na wszystkie  
z tych pytań, jednocześnie ba-
wiąc do łez widzów w każdym 
wieku. Tytuł programu, pozornie 
zwiastujący zakończenie kariery, 
jest jedynie zapowiedzią powięk-
szenia składu o grupę brazylij-
skich tancerek, prestidigitatora  
i kilku czołowych piłkarzy. „Ostat-
nie takie trio” to coś czego na pew-
no nie wolno przegapić.

OSTATNIE TAKIE TRIO W KINIE CENTRUM

Orkiestra Kameralna ARTIS pod 
batutą Jean-Claude`a Hauptman-
na (dyrygenta Zespołu Śląsk) 
wystąpi w kościele ewangelicko-
-augsburskim. Tego wyjątkowego 
koncertu będzie można posłuchać 
w niedzielę, 17 czerwca, o godz. 
17.00. Wydarzenie organizowane 
jest z okazji jubileuszu 55. lecia 
nadania praw miejskich naszemu 
miastu. 

Natomiast w poniedziałek, 18 
czerwca, przed publicznością 
zaprezentują się aktorzy Teatru 
Dobrego Serca z Warszawy w ro-
dzinnym spektaklu teatralnym 
„Emmanuel”. Przedstawienie roz-
pocznie się o godz. 17.00.

Przedsięwzięcia realizowane są 
przy pomocy środków budżeto-
wych miasta Jastrzębie-Zdrój.

PIĘKNA MUZYKA ZABRZMI W KOŚCIELE

Taniec, ekspresja, emocje, setki 
braw i muzyka, to wszystko bę-
dzie się składać na wyjątkowe 
show, jakie 17 czerwca zafunduje 
przybyłym do hali widowiskowo-
-sportowej jastrzębska „Explozja”. 
Podczas „Gali na czasie 2018” 
podsumowany zostanie kolejny 
sezon działalności szkoły. Będzie 
to okazja, by podziwiać popisy ta-

neczne zdolnych i pełnych energii 
podopiecznych „Explozji”, któ-
rych wystąpi aż ponad 800, a któ-
rych przygotowali utalentowani 
instruktorzy. Na parkiecie zapre-
zentują oni rozmaite style tane- 
czne. Taneczne show rozpocznie 
się o godz. 17.00. Patronat medial-
ny nad imprezą objęła gazeta „Ja-
strząb”.

TANECZNE SHOW EXPLOZJI

Prezentacja sekcji działających w 
Klubie „Kaktus” oraz MOK-u „Na-
sze pasje” odbędzie się 17 czerwca 
w kinie Centrum. Rozpoczęcie za-
planowano na godz. 11.00. 

Z kolei 19 czerwca będzie 
można posłuchać popisów sekcji 
wokalnej. Te odbędą się w Domu 
Zdrojowym o godz. 17.30. 

Dzień później, 20 czerwca, na ta-
rasie Domu Zdrojowego swoje 
umiejętności zaprezentują ucznio-
wie klasy keyboardu. Ich występy 
rozpoczną się o godz. 17.30. 

Na wszystkie te wydarzenia 
wstęp jest bezpłatny.

POPISY SEKCJI DZIAŁAJĄCYCH W MOK-U

11

KULTURA

www.jastrzebie.pl
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Odwiedź Klub SeniOra
Przy ul. Mazowieckiej 10 (obok banku) działa Klub 
Seniora. Bogata oferta bezpłatnych zajęć skierowa-
na jest przede wszystkim do mieszkańców powyżej 
60. roku życia, ale nie tylko. Klub Seniora otwarty 
jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 
do 19.00.

- poniedziałki, godz. 15.00 - gimnastyka ogólno-
ustrojowa
godz. 15.30 - zajęcia z rękodzieła
- środy, godz. 15.00 - gimnastyka ogólnoustrojowa
- piątki – taniec i śpiew StowarzySzenie aktywny Senior

Stowarzyszenie zaprasza wszystkich mieszkańców 
do udziału w wycieczkach. Odbędą się one w nastę-
pujących terminach:
- 15 – 17 czerwca – Licheń – po drodze Leśniów, 
Gidle, Góra św. Anny, Charłupia Mała, Złoczew.
- 23 – 26 czerwca – Zakopane, termy, kabaret gó-
ralski
- 30 czerwca, 28 lipca, 11 sierpnia – Wrocław - 
zwiedzanie Panoramy Racławickiej, Afrykarium, 
przejazd meleksem.
- 5 sierpnia – Tydzień Kultury Beskidzkiej.
- 17 – 31 sierpnia - wczasy w Jarosławcu, 40 zabie-
gów, 3 posiłki.
- 6 – 8 października – Licheń.

Informacja pod nr tel.: 32 471 95 55, 32 471 20 71, 
535  997  170 (kontakt po godz. 18.00) lub w sie-
dzibie Stowarzyszenia – budynek starego „Merino”  
w czwartki w godz. od 17.00 do 18.00

Wycieczki i Wczasy z kołem nr 2 
Zarząd koła nr 2 Związku Emerytów zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych do udziału w następujących 
przedsięwzięciach:
- 23 czerwca – Dzień Ojca, zabawa w Hawanie.
- 26 lipca - wycieczka na Górę Świętej Anny.
- 25 sierpnia – 6 września – wczasy w Łebie. Cena 
1415 zł.
- 19 – 20 września – wycieczka do Jędrzejowa, Chęcin  
i Sandomierza.

Biuro przy ul Turystycznej 4 czynne jest w poniedziałki  
i czwartki w godz. od 9.00 do 11.00, tel. 32 471 22 
34.

Polski zWiązek emerytóW 
PrzyPomina

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Za-
rząd Oddziału Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju in-
formuje, że wydawane są zaświadczenia na zniżkę 
kolejową. Ponadto zaprasza do udziału w następu-
jących wyjazdach:
- 3 lipca – wycieczka do Czech.
- 2 sierpnia – wycieczka do Wrocławia.
- 6 – 16 września – wczasy w Brennej, pensjonat 
Krokus. Cena 900 zł.
- 9 – 20 września – wczasy w Karlobag w Chorwa-
cji. Cena 1650 zł.

Informacje można uzyskać w siedzibie Związku przy 
ul. 1 Maja 45 we wtorki, środy i czwartki w godz. od 
9.00 do 12.00, tel. 32 435 80 31.

sPotkania diabetykóW 

Tekst: Katarzyna Wołczańska,  fotografia: Piotr Kędzierski

Jastrzębskie Stowarzyszenie Diabetyków zaprasza 
diabetyków, członków rodzin oraz osoby zaintereso-
wane problemem cukrzycy na spotkania. Najbliższe 
odbędą się w terminach: 28 czerwca, godz. 15.00 
– 17.00, 12 i 26 lipca, godz. 15.00 – 17.00. Spotka-
nia odbywają się w Centrum Organizacji Pozarządo-
wych przy ul. Wrzosowej 12A.

Stowarzyszenie zaprasza też osoby z cukrzycą, nad-
wagą, dną moczanową na turnusy 8-dniowe w Be-
skidach od 8 do 15 lipca. Koszt wyjazdu wynosi 590 
zł. Informacja telefoniczna pod nr.: 32 471 71 19, 
513 431 973, 693 455 886.
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27 maja płeć piękna opanowała centrum Jastrzębia-
-Zdroju. Wszystko za sprawą kolejnej edycji Jastrzęb-
skiego Biegu Kobiet – Kobiety na 5 +. Tego dnia do 
rywalizacji stanęły także zawodniczki z kijkami.

Pogoda i frekwencja dopisały. Panie w różnym 
wieku i z różnych miast wystartowały sprzed Urzędu 
Miasta, aby głównymi ulicami miasta dobiec aż do 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2, po 

czym z powrotem na ulicę Harcerską. Metę ustano-
wiono tradycyjnie na Stadionie Miejskim. Zawod-
niczkom towarzyszyli wierni kibice, którzy ustawili 
się na trasie jednego z najpopularniejszych biegów  
w mieście.

Jako pierwsza na metę wbiegła triumfatorka z ze-
szłego roku – Aneta Suwaj. Za nią uplasowały się Mi-
chalina Mendecka oraz Magdalena Patas.

POBIEGŁY NA PIĄTKĘ Z PLUSEM
Tekst: Katarzyna Wołczańska,  fotografie: Aneta Czarnocka-Kanik

PIŁKARSKA DZIAŁKA PANA WIESŁAWA
Tekst: Katarzyna Wołczańska,  fotografia: Piotr Kędzierski

Przed nami Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Pol-
ska reprezentacja będzie walczyć na rosyjskich mu-
rawach, a my oczywiście będziemy jej kibicować. 
Wiesław Kopeć - człowiek z pasją, który nadaje ko-
lorytu Rodzinnym Ogrodom Działkowym „Rupta-
wiec” – tym razem wraz z przyjaciółmi zaaranżował 
działkę specjalnie na mundial. By jeszcze lepiej po-
czuć sportowe emocje związane z tym wydarzeniem, 
fani piłki nożnej zamienili ogródek w strefę kibica  
z prawdziwego zdarzenia.
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Tekst: Łukasz Parylak,  fotografie: Piotr Kędzierski

Spotkanie, które rozpoczęło się w ulewnym deszczu, 
odbyło się przy wspaniałym dopingu licznie zgroma-
dzonych kibiców. Piłkarze odwdzięczyli się i fani fut-
bolu oglądali aż 6 goli. Pierwszy z nich był dziełem 
Daniela Szczepana, który w 27. minucie popisał się 
doskonałym opanowaniem w sytuacji sam na sam 
z bramkarzem Adrianem Hartlebem i delikatnym 
lobem posłał piłkę do bramki. Za sprawą strzału 
Krystiana Przyborowskiego, wykorzystującego po-
tknięcie naszej defensywy, goście wyrównali stan 
rywalizacji już dwie minuty później. Choć sytuacji 
podbramkowych nie brakowało, na ponowne objęcie 
prowadzenia przez GieKSę musieliśmy czekać do 44. 
minuty – wtedy Mateusz Olszewski pechowo skie-
rował piłkę do własnej bramki po dośrodkowaniu 
Dominika Szczęcha. Jeszcze przed przerwą stojący 
między słupkami bramki jastrzębian Bartosz Szelong 
miał sporo szczęścia, kiedy piłka obiła poprzeczkę.

Druga połowa również dostarczyła kibicom dra-
maturgii. Choć podopieczni Jarosława Skrobacza 
mieli kilka okazji do podwyższenia wyniku, w bram-

ce Gwardii doskonale spisywał się Hartleb. W 77. mi-
nucie goście z Koszalina, wykorzystując rzut wolny 
z bliskiej odległości od bramki, „na raty” pokona-
li Bartosza Szelonga, a na listę strzelców ponownie 
wpisał się Przyborowski. Piłkarze GKS-u wzięli się 
w garść i w końcówce spotkania zaczęli wykorzysty-
wać nadarzające się okazje. W 84. minucie mocnym 
strzałem głową prowadzenie odzyskał Bartosz Jaro-
szek, a w doliczonym czasie gry „kropkę nad i” pod-
stawił Wojciech Caniboł.

- Dziękuję wszystkim, którzy byli i są z nami, którzy 
nam pomagają i pracują na to, co się stało – na pome-
czowej konferencji mówił trener Jarosław Skrobacz 
– Cieszymy się, ale teraz przed nami olbrzymie wyz-
wanie sportowe i organizacyjne.

Po meczu Kamil Jadach, kapitan drużyny, odebrał 
z rąk prezydent Anny Hetman okolicznościowy pu-
char, który niedługo potem do pełna zalał szampa-
nem, i wspólnie z tłumem kibiców rozpoczął święto-
wanie na murawie stadionu miejskiego.

2 czerwca 2018 roku złotymi zgłoskami zapisał się na kartach historii jastrzębskiego futbolu. 
Drużyna GKS 1962 Jastrzębie, pewna awansu już wcześniej, rozegrała ostatnie spotkanie  
sezonu 2017/2018. Pokonując Gwardię Koszalin 4:2 obroniła pierwsze miejsce w tabeli.

GKS MISTRZEM II LIGI
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55 URODZINY MIASTA - PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ

OMD, Kayah i Goran Bregović, Ray Wilson, Nata-
lia Szroeder, Don Vasyl i Sylwia Przybysz zagrali na 
55. urodzinach Jastrzębia-Zdroju. Nim jednak roz-
poczęła się wspólna zabawa na stadionie miejskim, 
ulicami przeszedł barwny korowód mieszkańców.  

9 i 10 czerwca każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dla 
publiczności swoje znane i lubiane przeboje zagra-
ły gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny muzycznej, 
dla dzieci przewidziano miasteczko zabaw, a całość 
zwieńczył wyjątkowy pokaz sztucznych ogni.

Tekst: Katarzyna Wołczańska,  fotografie: Aneta Czarnocka-Kanik



Moc Energii, czyli impreza pełna pozytywnych emocji 
w tym roku odbędzie się 23 czerwca na stadionie 
miejskim. W ramach tego wydarzenia dla uczestników 
przygotowano wiele atrakcji – ze sceny rozbrzmiewać 
będzie muzyka, a zagrają: Don Pablo, DEE PUSH, 
MPJ oraz Grubson. Eksplozja kolorów, kolejny  

z elementów letniego wydarzenia to zabawa, która 
już w poprzednich latach przyciągnęła tłumy młodych 
jastrzębian. Polega ona na wyrzucaniu w górę 
proszków tworzących kolorową chmurę, która opada 
na uczestników barwiąc ich w całą paletę kolorów. 
                                                               Czekamy na Was!

Eksploduje moc energii!
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